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Die jare het gekom en gegaan … en so breek die laaste uitgawe van die Rietfluit met my as redakteur aan. Toe ek by 

die Rietfluit begin het, was my visie dat die tydskrif ‘oor Rietvallei’ en ‘vir Rietvallei’ sal wees. Ek hoop dat julle as 

lesers dit so ervaar het – dat julle in elke uitgawe interessanthede van die gemeente kon raak lees, en ook geestelike 

pitkos kon inneem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In hierdie uitgawe plaas ons iets anders as gewoonlik: oordenkings geskryf deur twee van ons redaksielede. Vir my 

persoonlik is dit lekker om te lees van ander ‘gewone’ kerkmense se geloofservarings – ek hoop julle ervaar dit ook 

so. Boonop val dit sommer in beide kategorieë: ‘oor’ én ‘vir’ Rietvallei. 

 

Julle sal dan ook ‘vars ink’ opmerk: ons het ŉ nuwe redaksielid bygekry. Eloise Pelser is ŉ konsultant in die sagteware

-ontwikkelingsbedryf (Agile Coach). Sy is al vele jare gelukkig getroud met Kobus Pelser – ’n sagteware ontwikkelaar. 

Sy is ma van drie kinders: Daniel (15), Mieke (11) en Ulrich (4). Ulrich het Downsindroom. (Julle sal moontlik een van 

haar skrywes in ŉ vorige Rietfluit onthou wat juis hieroor gehandel het). Eloise skryf graag – stories, kortverhale, of 

soms skribbel sy net kort gedagtes neer. Dan hou sy ook baie van lees en foto’s neem.  

 

Wie neem by my oor? Ten tye van hierdie skrywe is daar nog nie ŉ kandidaat nie. Enigeen wat belangstel kan my met 

vrymoedigheid kontak om meer uit te vind (mareliedwards01@gmail.com of 079 523 3259).  

 

Dan het die tyd vir groet aangebreek. Ek het baie geleer in my jare as redakteur en is baie dankbaar vir die 

geleentheid wat ek kon hê om op só ‘n lekker manier met my gawes te kon dien. Vir nou is dit egter vir 

eers tyd om te fokus op my gesin. Tot weersiens! 

Redaksioneel 
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‘n Laaste woordjie 

Wie onthou nog hierdie 

voorblad?! My heel 

eerste een in die 

redakteurstoel. Van die 

oorspronklike span is dit 

net Karin en ekself wat 

vandag nog op die 

redaksie is. (Beide van 

ons nou met nuwe 

vanne.  ) 



Pret met  Petrus 

 

Terwyl Oupa nog ŉ lekker stukkie sappige vleis in sy bord skep, vra hy vriendelik vir Mamma om nog so ŉ 

bietjie sout daarop te sprinkel.  Sy raas sommer dadelik met hom en herinner hom aan die dokter se kwaai 

opdrag dat hy gesonde eetgewoontes moet aanleer. Sy kyk streng na almal aan tafel en sien dat die kinders 

ongemaklik rondskuif.  Hulle weet hier kom nou moeilikheid. Hulle wil nie nog ŉ keer na die les oor te veel 

sout luister nie. Hulle is dan nog almal so jonk en sal wanneer hul ouer word, gesonder begin eet.   

Een van die kinders waag dit om te sê dat vleis met te min sout net soos springmielies sonder sout smaak. Dit 

smaak na niks nie. En dit is waar. Dink bietjie aan nog kos wat nie lekker smaak as daar nie sout op is nie. Dit 

kan die lekker aartappelskyfies saam met my hamburger wees. Of lekker braaivleis. Of ŉ pizza. En oor bietjie 

meer as ŉ maand is dit weer Kersfees. Dan eet en kuier families en vriende gesellig saam. Vir Kersfees maak 

almal lekker kos en vier ons fees.   

Daar is ook ŉ verhaal in die Bybel oor sout. In daardie tyd het die mense sout vir ŉ klomp ander dinge gebruik. 

Sout het aan die kos ŉ lekker geur gegee. Dit het gehelp dat kos nie sleg word nie. Partykeer het die mense dit 

ook soos medisyne gebruik. Sout was belangrik en dit is elke dag vir iets gebruik. Almal het so gewoond 

daaraan geraak dat niemand eers onthou het om sout in die kos te gooi nie.   

As jy wel vergeet het om sout in die kos te gooi, sou almal dit dadelik agterkom. Net ŉ klein bietjie sout was 

nodig om die kos smaaklik te maak. Niemand sal drie koppies sout in ŉ pakkie springmielies gooi nie. Net die 

regte hoeveelheid is belangrik.  ŉ Klein bietjie sout maak ŉ groot verskil.   

Net so kan ek ŉ verskil in my maats en ander mense se lewens maak. Soos wat die sout die kos lekker smaaklik 

maak, is dit ons taak om mense se lewens ook beter te maak. Elke keer wanneer ek vriendelik is en vir iemand 

omgee, is dit soos sout wat smaak gee. Daar is net ŉ bietjie nodig om ŉ reuse verskil te maak.   

ŉ Goeie kok gebruik baie versierings om die kos mooi te laat lyk. Sout lyk nie indrukwekkend nie, maar dit 

maak ŉ verskil. As die sout in die kos oplos sien ons dit nie eens meer raak nie. Die sout het die werk gedoen 

waarvoor dit gemaak is. Dit is ons werk om die lewens van ander mense beter te maak. Dit is nie belangrik dat 

iemand raaksien wat ek doen nie. Al is ek hoe KLEIN kan ek ŉ GROOT verskil maak.    

Elke keer wanneer julle saam eet en iemand dalk vir nog ŉ bietjie sout vra, vertel vir hulle hierdie verhaal. 

Gesels saam en dink aan ŉ paar plekke waar jy ŉ verskil kan gaan maak. Dit is amper Kersfees en ons kan bly 

wees daaroor. Ons kan sout wees om die lewens van ander mense ook geurig te maak. Ons hoef net ŉ klein 

bietjie van ons tyd en liefde te gee, en as ons almal dit saam doen sal ons ŉ reuse verskil maak.   

Elke keer wanneer ons lekker eet weet ons dat die Here vir ons sorg. Laat dit jou herinner aan  waar jy vir 

iemand ŉ bietjie sout kan aangee!  

*** 

Dankie Mareli dat jy met soveel ywer en entoesiasme as redakteur met elke uitgawe die hart van Rietvallei in die huise van lidmate ingedra 

het. Jou deeglike beplanning en jou passie vir kommunikasie het die res van die redaksie aangespoor. Jou positiewe leiding bly in 

elkeen se gedagtes en laat ŉ aangename geur. Ons sien daarna uit dat die Here vir jou, Niel en jul gesin ryklik sal seën.  
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Maats, hierdie is julle eie bladsy! 

Maar as julle nog nie kan lees nie 

kan julle vir 

Pappa of Mamma 

gaan kry. 

Sprinkel nog  op 



“Kyk die video van Steve. Dit wat hy 

sê is die waarheid. My vriend van 

Kanada het dit vir my aangestuur.” 

Met ’n sterk vermoede dat ek reeds 

die absurde video gesien het, klik ek 

op die “hyperlink” en dan begin Steve 

tekere gaan oor BLM. 

“Ag liefie … daardie video. Het jy 

daarvan gehou?”, wil ek weet. 

“Het jy nie?” 

“Nee. Hy wil ook net sy “two-cents” 

daaroor gee.” 

Hiermee is die gesprek beëindig, 

Kobus verbaas dat ek nie Steve se 

siening oor diskriminasie ook insien 

nie en die video nie aanstuur nie.   

Die skottelgoedwasser moet gepak 

word en nie Steve, Malema of Lesufi 

is hier om my daarmee te help nie. 

Behoort ek in elk geval aandag te gee 

aan hierdie tipe 

populisme? Politiekery, elkeen net vir 

sy eie gewin. Hoeveel van ons 

verlustig onsself op dieselfde manier 

in ’n mooi boodskap? dink ek, terwyl 

ek koskrummels in die asblik in 

afkrap voor ek die bord in die 

skottelgoedwasser pak. 

 

Die hele  affêre herinner my aan ons 

Desembervakansie 2018, by Aldam. 

Uit verveling, sonsteek of hitte-

uitputting, het ek “tweets” gaan 

opspoor van mense wat doenig was 

met wedersydse rassistiese 

moddergooiery. Sonder om agter te 

kom, het ek verslaaf geraak aan 

hierdie tipe “tweets”. Die dopamien 

wat my brein afgeskei het, was meer 

as wat dit was wanneer ek my Bybel 

gelees het en daarom is my Bybel 

eenkant toe geskuif. Geskok het ek 

gedurig gedink sodra Twitter 

opdateer, kyk watse goed raak die 

mense als kwyt! My hart het stadig 

swartgallig begin raak. My 

entoesiasme oor die toekoms het 

weggekwyn. Gefrustreerd, woedend 

en teleurgesteld wou ek by die Here 

weet waar Hy is. Hoekom gryp Hy nie 

in nie? Kyk nou net hoe angstig, 

depressief en vol haat is ek nou! 

 

Een oggend, terwyl ek op daardie 

einste kamp gesit het, gereed om 

deur die “tweets” te gaan vir die dag, 

onthou ek dat Hý nog altyd hier was. 

By my. By my kinders. By my man. In 

ons land. Alomteenwoordig. Ék het 

weggedraai van Hom af. Ek het fokus 

verloor van dit wat belangrik is.  My 

verslawing aan die giftige “tweets” 

het ek onmiddellik gestop en Twitter 

van my foon af “delete”. 

 

Die skottelgoedwasser is eindelik 

klaar gepak. Fokus op die Here wil ek 

nie verloor nie. Ek wil nie weer my 

hart vol wrok hê vir mense wat ek nie 

ken nie. Ek wil nie angstig wees oor 

dinge wat ek nie kan beheer nie en 

dan onder ’n dik kombers van 

depressie gaan weg kruip nie. Ek wil 

eerder glo dat elke haar 

op my kop getel is 

omdat die lelies blom.   

te verloor 
Deur Eloise Pelser 

Om 
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Rietvalleiers se geloofstories 



Die inperking het bietjie erg begin 

raak. Vanoggend moes ek net 

wegkom. Ek het maar sommer die 

buurt se strate aangedurf met my 

groen Springbok “World Champions” 

mus op my kop.  

Ek moes gaan stap. Alleen. Net ek, 

sodat ek bietjie met myself kan 

gesels en ook met God kan praat. So 

tussen die ‘gesels’ deur bevind ek 

myself in ‘n park so paar blokke van 

die huis af. Skielik het ek lus gekry om 

sommer net vir ‘n rukkie ‘n bietjie 

alleen op die swaai te gaan sit. 

Elke park, maak nie saak hoe groot of 

klein nie, het minstens een swaai. Dit 

is ‘n heel eenvoudige tipe speelding, 

kan in ‘n redelik beperkte ruimte inpas 

en word daarom selfs in baie erwe in 

ons stad gevind. 

Dikwels is dit nie net kinders wat 

swaai nie, maar ook grootmense. Dis 

hulle wat ‘n bietjie alleentyd nodig het. 

Wat nie regtig kans sien vir gesels nie, 

wat ‘n bietjie dinktyd soek. 

Vandag was ek ook een van hulle. 

‘n Swaai voel soms ook soos ‘n groot, 

sterk hand wat jou styf vashou. Dit 

kan meestal ook baie gewig dra 

danksy die kettings waaraan dit 

vasgemaak is. Baie swaaie is ook ‘n 

“one size fits all”.  

Daar gekom is daar egter reeds ‘n ou 

op die swaai – nog ‘n grootmens wat 

klaarblyklik soos ek voel! Ek kyk na 

hom en hy loer vir my. 

Op pad huis toe sien ek ‘n die dooie 

duifie wat op die wit wintersgras op 

die sypaadjie onder die 

boom lê. 

Tuis gekom wil ek graag weer die 

gedeelte in die Bybel gaan lees wat 

handel oor die mossies. (Al was 

hierdie ‘n duif wat seker mooier is as 

‘n mossie is, is hulle albei immers 

weerlose voëltjies.)  

 

Mattheus 10 : 29 – 31 (Die Bybel vir 

Almal vertaling): 

“ ‘n Mens kan twee mossies verkoop 

vir een sent. Hulle is baie goedkoop. 

Maar nie een van hulle val dood op 

die grond as julle Vader dit nie wil hê 

nie. Julle is vir God baie belangriker 

as baie mossies. God weet presies 

hoeveel hare op elke mens se kop is. 

Daarom moet julle nie bang wees vir 

mense nie.” 

Net nadat ek dit gelees het, onthou ek 

van iets wat ek eenmaal in die 

koerant gelees het - juis oor die 

mossies. Ek weet nie wie dit was nie, 

maar hy het destyds die besluit 

gemaak dat mossies op Suid-Afrika 

se 

eensentstuk 

moet 

verskyn. Die 

kleinste 

muntstuk. 

Twee 

mossies wat 

na mekaar 

moes kyk. 

Die een 

gedagte volg 

op die ander, 

en ek onthou toe wat ek by ‘n ander 

geleentheid in die koerant gelees het. 

Dit het gehandel oor van Jak de 

Priester, die bekende Afrikaanse 

sanger. 

Jare gelede in ‘n park in Londen, 

platsak en werkloos, het hy op ‘n 

bankie gesit. (Daar was seker reeds 

iemand op die swaai!) Hy het 

terugverlang na sy meisie in Suid-

Afrika, na die sonskyn, die 

natuurskoon en die biltong. Hy het sy 

sakbybeltjie gelees en vir die 

soveelste keer vir uitkoms gebid. 

Vroeg die volgende oggend het sy 

telefoon gelui: hy moes by ‘n hele 

paar onderhoude uitkom daardie dag. 

Laatmiddag, moeg geloop en gepraat, 

het hy die trein huis toe gehaal. Met 

die inklim sien hy iets op die grond 

onder ‘n sitplek lê. Dit was ‘n 

eensentstuk van Suid-Afrika 

gedatteer 1981. Daar en dan herinner 

dit hom aan die gedeelte in die Bybel 

wat vertel van die mossies en hy 

weet: God sorg! 
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ondanks Covid-19 
Deur Wimpie Steenkamp 

GOD sorg en dra jou - 



Radio- of televisieprogramme soos U 

Eie Keuse val gewoonlik baie in die 

smaak. Die aard en doel van hierdie 

media bring mee dat sulke 

programme heeltemal op hulle plek is 

– natuurlik binne perke. Nou is dit 

heel natuurlik dat 'n mens ook graag 

preke volgens eie keuse en smaak wil 

hê. Maar dit mag nie. Die rede 

daarvoor is eenvoudig. Die Woord het 

te doen met die verkondiging van die 

Koninkryk van God; en die koninkryk 

staan in die nouste verband met die 

oproep tot bekering. Dit is duidelik uit 

die prediking van Johannes die Doper 

(Matteus 3:2) en dié van Jesus 

Christus (4:17). Ware verkondiging 

van die Woord sê dus eintlik: "Daar is 

grondig fout met jou smaak. Jy het 

die ontdekkende lig van die Woord 

nodig. Jy het nodig dat die Gees van 

God jou in jou hart vat, sodat jou eie 

smaak al hoe meer na die wil van God 

omgekeer word". 

 

Woordverkondiger Laat Swyg? 

Die erns van hierdie saak kom sterk 

na vore by Israel, die verbondsvolk. By 

hulle was dit ook 'n kwessie van preke 

en profesieë volgens eie smaak – 

lees maar Jeremia 23. Party profete 

was baie in aanvraag. Hulle 

verkondiging het in die smaak geval. 

'n Profeet soos Esegiël was egter nie 

in aanvraag nie. Hy is nie uitgenooi 

om die Woord te verkondig nie. Hy is 

uitgeskakel. So iets kan vandag ook 

nog gebeur – op 'n openlike of op 'n 

subtiele manier. Die ware verkondiger 

van die Woord kry sy opdrag van God. 

Esegiël moet sê wat die Here sê, of 

die volk luister of nie (Esegiël 2:4, 8). 

Hy moet hom nie aan die smaak van 

die volk steur nie. Die rede is dat hulle 

'n weerbarstige volk is. En dit geld nie 

net van húlle nie. God laat hierdie 

geskiedenis van die verbondsvolk 

opteken sodat ons onsself daaruit 

kan leer ken – nie sodat ons in 

selfregverdiging oor die volk moet 

oordeel nie. Die gelowiges van 

vandag verskil wesenlik niks van die 

verbondsvolk van ouds nie. Die 

Heidelbergse Kategismus sê dat ons 

van nature geneig is om God en ons 

naaste te haat. Daarom kan die 

prediking nie volgens ons eie smaak 

wees nie.  

 

Irritasie – Opgewek en Verwerk 

Dit is begryplik dat prediking wat nie 

volgens ons eie smaak is nie, jou baie 

kan irriteer. Dit was die geval met 

Esegiël se woordverkondiging. Die 

belangrike vraag is dus hoe 'n mens 

op die regte manier die irritasie kan 

verwyder. Israel het die weg gevolg 

om die verkondiger stil te maak. Maar 

daarmee het hulle nie die werklike 

probleem opgelos nie. Deur die 

woordverkondiger stil te maak, het 'n 

mens nog nie die Woord of God stil 

gemaak nie. En wat ernstiger is, God 

gebruik die swye van sy 

woordverkondiger, Esegiël, as 'n straf 

op dié wat nie wil luister nie. God self 

maak dit vir Esegiël onmoontlik om te 

praat, die Woord te verkondig. Die 

straf is dat hulle nie die Woord hoor 

nie, om daardeur bestraf te word 

sodat hulle hulle nie bekeer en 

uitkoms vind nie (Esegiël 3:26). Hier 

is 'n tipiese kenmerk van 'n ware 

profeet, en so ook van elke ware 

Woordverkondiger: daar is 'n 

spanning tussen wat hy self wil, en dit 

wat God wil. Die profete het baie 

daarmee geworstel, soos ons lees in 

Jeremia 20:7 en Amos 3:8. Hulle 

moes hulleself, met hulle eie wil en 

hulle eie smaak, heeltemal aflê.  

volgens  

eie smaak 
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Preke 
Ingestuur deur Karin Buys. 

Artikel geskryf deur J. L. Helberg soos verskyn in Die Kerkblad, 1987 



Dit moes telkens en telkens maar 

weer gebeur. Daar bestaan 'n baie 

sterk gevaar dat ons ons vandag 

skuldig maak aan dieselfde sonde as 

die verbondsvolk van ouds. Ons 

kerklike en politiekstaatkundige 

omstandighede kan ons verlei om 

ons eie smaak, soos ons eie politieke 

of ander voorkeure en afkeure, as 

maatstaf te gebruik om te beroep of 

om vir prediking uit te nooi. So kan 

ons dan volgens eie smaak party 

predikers en woordverkondiging 

uitskakel. Net soos by Israel van ouds 

kom dit neer op manipulasie van God 

se Woord! En, net soos by Israel kan 

ons in die waan verkeer 

dat alles goed uitwerk, 

want ons kry wat ons wil 

hê. En al die tyd kan God 

ons daarmee "genoeg tou 

gee om onsself op te 

hang". Die swye van die 

onwelkome prediker kan 

juis ons straf wees, 

deurdat ons nié deur die 

Woord bestraf word nie 

en daarom op bepaalde 

punte nie tot selfondersoek en 

bekering kom nie – met ernstige 

gevolge.  

 

Elke Prediking Sluk? 

Nou mag die vraag ontstaan: Moet 

ons dan maar sluk wat elke prediker 

te sê het? Die antwoord is: Nee. Maar 

daar is 'n ordelike manier om te sorg 

dat predikers binne die ruimte en tug 

van die Woord bly. Dit is die taak van 

die ouderlinge om oor die prediking 

toesig te hou. Daar moet die kontrole 

uitgeoefen word. Kerkrade of 

kommissies mag nie by beroeping of 

uitnodiging vir prediking, sommige 

predikers onder ‘stille sensuur' plaas, 

waarvan hulle miskien nie eens self 

bewus is nie. As kerkrade ongelukkig 

is met iemand se preek, moet hulle 

hom tot orde roep en die 

saak uitklaar. Hulle mag 

nie swyg en hom tog agteraf 

sydelings tug nie. Sodoende laat hulle 

verkeerde prediking elders in die kerk 

van Christus voortgaan - en hulle kom 

nie hulle verantwoordelikheid as 

toesighouers oor die 

Woordverkondiging na nie of hulle bly 

in hulle eie verkeerde opvattings 

volhard. Die ouderlinge het dus 'n 

uiters belangrike taak. Daar kan en 

moet vasgestel word dat nie die 

persoonlike smaak of willekeur van 

die prediker of van kerkraadslede of 

van gemeentelede die deurslag gee 

nie, maar die Skrif. 

 

Oplossing te Vind 

Daar bestaan dus 'n eenvoudige en 

ordelike oplossing vir moontlike 

probleme, en elke lidmaat kan hom 

daarheen wend as dit nodig is. Daar 

rus tegelykertyd 'n groot 

verantwoordelikheid op ouderlinge 

om hulle diens tot heil van die kerk en 

tot eer van God uit te voer. Die vraag 

is of die preektoesig nie in elk geval 

sterker en aktiewer tot uiting moet 

kom nie. Dit kan kommentaar op die 

preek inhou, maar veral positiewe 

bespreking. Ouderlinge is nie 

inspekteurs van die prediking nie, 

maar hulle kan tog op 'n aktiewe 

manier 'n gees en atmosfeer skep 

wat stimulerend en korrigerend op die 

prediking en op die ontvangs van die 

prediking inwerk. Per slot van sake 

gaan dit nie om wat ons wil hê nie, 

maar om wat God sê. Dit plaas 'n 

besondere verantwoordelikheid op 

die prediker. Net soos die ware 

profete behoort hy 'n hele stuk 

selfverloëning te beoefen voordat hy 

'n preek lewer en dus die woorde "So 

sê die Here" op sy lippe neem. Soos 

die profete behoort die prediker dus 

bewus te wees van die spanning 

tussen wat hy self wil hê en wat die 

Woord hom beveel om te sê. In ware 

Woordverkondiging laai die prediker 

nie sy menings op die gemeente af 

nie. Hy kom inteendeel met 'n woord 

wat hyself eers moes verwerk deur 

hom te stroop van sy eie smaak en 

goed bedoelde oortuigings, en hom te 

buig voor die wil van God. In 

ware Woordverkondiging voel 

die prediker homself dus ook 

aangespreek en opgeroep tot 

bekering. 

 

Wat Skriftuurlike Preke Doen 

Preke volgens eie smaak is 

preke wat jou bevrediging gee 

omdat dit jou benadering en 

jou ingesteldheid bevestig, en 

ander mense se verkeerdheid 

na vore bring. Ware Skriftuurlike 

preke is preke waarin jy jouself 

telkens weer as sondaar ontdek. Dit 

dan nie net in die algemeen nie, maar 

in jou hele doen en late: in jou 

huwelik, gesin, kerk, werk, 

samelewing en politiek. Tegelykertyd 

ontdek jy jouself as kind van God deur 

sy vergewende genade in Jesus 

Christus. Hy eis jou onvoorwaardelik 

op in sy diens, volgens sy wil, tot sy 

eer. Daarvoor gebruik Hy sy kerk. Hy 

verwag van sy kerk om toe te sien dat 

al die predikers met hulle prediking 

onder die tug van sy Woord staan en 

dat hulle ook as sodanig erken word. 

 

Bron: 

Die Kerkblad, 1987 
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Ek het met die groep gesels oor die 

harde werk - spanwerk - wat hulle  

veral die afgelope tyd gedoen het. 

 

Wat behels ŉ gewone Sondag se werk 

als? 

 

Die diensgroep bestaan uit spanne 

van twee wat een uit elke ses Sondae 

aan die beurt is.   

Die een spanlid is verantwoordelik vir 

die opstel en projektering van die 

liedere en al die media wat op die 

bord vertoon word. 

Die ander spanlid is verantwoordelik 

vir die klank- en video-toerusting en 

om dit vir die diens gereed te kry. 

Hierdie spanlid is ook 

verantwoordelik vir die uitsending 

van die diens en die werking van die 

mikrofone. Ons maak gebruik van 

drie sagtewareprogramme vir die 

opname en uitsending van die 

dienste. 

 

Wat was die grootste verandering 

gedurende die inperkingstyd? 

 

Ons het besef dat die toerusting en 

sagteware wat ons deur die jare 

aangeskaf het, die regte keuses was. 

Die dienste vir die eerste Sondag van 

inperking is reeds die vorige 

Donderdag in die kerkgebou 

opgeneem. 

 

Toe ons later in ons huise ingeperk 

was, moes een van die spanlede die 

uitsendingsrekenaar huis toe neem 

om daarvandaan uit te saai. Gelukkig 

het die internetdiensverskaffer ook 

besluit om die bandwydte vir drie 

maande te verdubbel – selfs die 

spoed was beter. Die predikante het 

geëksperimenteer en het gevind dat 

hul selfone die beste werk vir die 

opnames. Alle preke  moes voor 

Donderdag opgeneem word. 

 

Die predikante moes vooraf laat weet 

watter Psalms en Skrifberymings 

daar gesing moet word sodat ons dit 

uit vorige opnames van eredienste  

kon  uitsny. Soms was die opname 

nie beskikbaar nie en moes iets 

anders gekies word om te sing. 

 

Hoe het dinge verander toe die 

inperking effens gelig is? 

 

Ons kon weer by die kerk opneem en 

uitsaai. Die persone verantwoordelik 

het toe uit die predikante, die 

musiekspan (een vir die orrel en een 

tot drie vir die sang) en die klankspan 

bestaan. Die oggenddiens is 

regstreeks uitgesaai en die 

aanddiens is opgeneem. Die 

aanddiens is dan 18:30 vanaf die 

kerkgebou gestroom, met twee 

mense alleen in die groot, donker 

gebou! 

 

Wat was die grootste uitdagings? 

 

Aan die begin het dit gebeur dat die 

uitsendingsrekenaar tydens die 

oggenddiens die stroom gestaak het. 

Toe dit tydens die aanddiens weer 

gebeur, is gevind dat die hardeskyf 

tydens albei dienste ’n probleem 

gerapporteer het. Niemand kon aan 

ons ’n hardeskyf verkoop nie. Ons 

kon toe gelukkig van ’n ander 

rekenaar wat, van ’n lidmaat ontvang 

is, se bystand-hardeskyf gebruik 

maak. 

 

Ons het later nog twee stroom-

platforms bygevoeg, YouTube en 

Facebook. Ons het ook die vooraf 

opgeneemde dienste reeds Saterdag 

op die platforms opgelaai en 

geskeduleer sodat dit 15 minute ná 

die diens beskikbaar kon wees. 

Indien daar iets sou fout gaan met 

die regstreekse uitsending, dan is die 

volledige opname van die preek 

beskikbaar om na te kyk. 

 

Die Psalms en Skrifberymings wat uit 

opnames van vorige eredienste 

uitgesny is, was partykeer van baie 

swak gehalte. Dan moes ons 

dieselfde lied in ’n ander diens gaan 

soek en invoeg, al was die verse dan 

verskillend. Gelukkig het die 

musiekspan ook later hulle hulp 

aangebied. Hulle het die sang by hul 

onderskeie huise opgeneem en dan 

aangestuur sodat die redigeerder dit 

kon bylas. 

 

Een Sondagoggend is daar gevind 

dat die snitte in die produksie geskuif 

het. Twee snitte het oor mekaar 

beweeg en die predikant het begin 

bid terwyl die gemeente nog gesing 

het. Miskien onthou julle dit – dit was 

die een Sondag wat ons omtrent vyf 

minute laat begin het. Die beste 

manier om dit te herstel, was om die 

hele video in twee dele te sny en die 

een deel te herstel en 

dan albei dele saam te 

stroom.  

Profiel 
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Om dinge te vererger, het ons geen 

klank op die rekenaar gehad tydens 

die uitsending nie en kon ons nie 

hoor waar ons moes oorskakel na die 

volgende snit toe nie! 

 

Ons het ’n skootrekenaar langs die 

uitsendingsrekenaar neergesit en 

dieselfde video gesinkroniseer om op 

dieselfde plek in tyd te speel. 

Sodoende kon ons ook hoor wat die 

predikant sê en kon ons op die regte 

plek oorskakel. “’Hectic’, nè?” 

 

Dit het ook gereeld gebeur dat die 

beeld gespring het of in- en uit-

”zoom”. Daar is nie weer en weer 

opgeneem nie. Die redigeerder was 

nogal vernuftig om probleme met 

sagteware te herstel en wat nie 

herstel of goed genoeg herstel kon 

word nie, het net so gebly. 

 

Vóór die inperkings was uitsendings 

nie ’n prioriteit nie. As gevolg van die 

inperkings het die uitsendingsfunksie 

die belangrikste geword en moes die 

klankspan verdere opleiding ontvang 

om die nuwe platforms op te stel en 

redigeringstegnieke toe te pas. 

 

Redigering by die huis het gewoonlik 

’n dag en ’n half geneem, maar daar 

was een week wat ons redigeerder 

drie dae aan alles gewerk het om die 

preke reg te kry. 

 

Ons moes op kort kennisgewing 

meer spanlede oplei om oor te neem 

en die ywer vir die werk was 

oorweldigend. 

Daar was seker darem ’n paar 

humoristiese oomblikke ook? 

 

Ja, dit was interessant om te sien 

hoe die predikante na hulle fone loer 

tydens die gebed. 

 

Tydens een preek was die predikant 

se selfoon skeef en het die hele 

videogreep ŉ skewe beeld gehad, 

maar met sagteware kon ons dit 

darem betyds herstel.  

 

Toe ons weer begin het om die 

dienste in die kerkgebou op te neem, 

moes ons gereeld die predikante 

herinner om “Goeiemore” of 

“Goeienaand” te sê. 

 

Wat sou jy beskou as die belangrikste 

aspek wat hieruit na vore gekom het? 

 

Die uitsendings het dit moontlik 

gemaak om ’n kerkdiens te hoor of te 

sien. Dit was ook gemaklik om by die 

huis na die diens te kyk en luister. 

 

Die samewerking van die predikante, 

klankspan en musiekgroep het dit ’n 

groot sukses gemaak. 

 

Ons is egter bekommerd dat ons 

toevoeging tot ons dienste ook ’n 

negatiewe invloed kan hê. Ons het 

gehoor van mense wat in hul 

pajamas met ’n beker koffie in die 

hand na dienste geluister het. Ons is 

ook bekommerd dat dit die 

kerkdienste sal begin vervang.  Met 

hierdie soort diens wat ons bied, hoef 

mense nie meer kerkdienste by te 

woon nie. 

 

Vir ons as groep was dit steeds ’n 

ontmoeting met die Here en selfs 

ons kleredrag tydens ons werk by die 

kerk het by kerkbywoning gepas. 

 

Kerkdiensbywoning bly steeds een 

van die belangrikste elemente van 

ons geloofslewe. Ons moet die 

belangrike liefdesgebod wat Jesus in 

die Nuwe Testament aan die mense 

gegee het, toepas. Eerstens is dit ons 

liefde vir God – ons persoonlike 

ontmoeting met Hom. Daarna ons 

liefde vir ons naaste – ons 

meelewing met ons medegelowiges 

waartydens ons na mekaar moet 

omsien en vir mekaar moet omgee. 

 

Die motivering om vol te 

hou het van Bo gekom. 

Dit was alles gedoen om 

die Here se Woord uit te 

dra. Die Here het 

voorsien. Die span was 

daar, die toerusting was 

daar en die platforms 

was daar. Hy het alles 

vooraf voorsien en toe 

dit gebruik moes word, 

was alles en almal net 

daar. 

 

Ons is altyd dankbaar dat die Here 

ons groep se gawes kon gebruik om 

in so moeilike tyd vir ons broers en 

susters die Woord te kon bring, maak 

nie saak waar hulle was nie.  

9 



Nicolene Hoogenboezem is  ŉ  

bekende gesig in ons gemeente. Ná 

haar B.Com-studies aan Tukkies, 

waar sy haar honneursgraad in 

Interne Ouditkunde verwerf het, het 

haar loopbaan in 2011 op ’n kontrak 

basis by SANParke afgeskop. Sy 

beklee deesdae ŉ permanente pos 

daar met die portefeulje: 

Risikobestuurspraktisyn. Ek het met 

Nicolene oor haar belewenis van 

Christenskap op kantoor gesels. 

 

Uit ons gesprek kom ŉ herhalende 

tema voor: dit is onder die groot 

indruk van haar onvolmaakte 

Christenwees wat sy haar 

Christenskap tóg vrylik en met 

vreugde uitleef. “Dis ŉ groot ding: 

mens is nie perfek nie, maar jy wil die 

HERE eer.” 

Een ding wat baie belangrik is, is om 

jouself met die Woord toe te rus. 

“Soos een dominee altyd sê, ons is 

nie “receivers of the Word” nie, maar 

“reproducers of the Word”. Dis een 

groot rede waarom ons kerk toe moet 

gaan. Sóveel keer rus die HERE jou 

die Sondag vooraf toe vir gebeure en 

gesprekke in daardie selfde week. Dis 

absoluut wonderlik om, wanneer jy 

toegerus is, dan ook deur die HERE 

gebruik te word.”  

Nicolene getuig ook dat die Heilige 

Gees in die oomblik wat dit nodig is, 

toepaslike Skrifgedeeltes by jou laat 

opkom. “Dit voorveronderstel egter 

dat jy die Bybel moet lees.” 

Wanneer sy haar geloofslewe 

afskeep, voel sy soms dat die HERE 

haar minder gebruik, of eerder dat sy 

nie so gereeld geleenthede om te 

getuig raaksien nie.  

Ek het vir Nicolene ook ’n paar 

spesifieke vrae gevra: 

 

1. Hoe is Christene sigbaar op 

kantoor?  

By SANParke, veral in die afdeling 

waarin ek werk, is ons baie oop oor 

ons geloof en kom dit natuurlik in 

gesprekke uit. My vorige bestuurder 

het byvoorbeeld ’n Bybelstudie onder 

kollegas begin. En as mens self 

iemand is wat maklik ’n 

geloofsopmerking sal maak, het 

ander mense ook die vrymoedigheid 

om dit te doen.  

Uit my ervaring weet ek dat 

vriendelikheid, vaardigheid en ander 

deugde baie maal ook by nie-

Christene aanwesig is. Dit is dus nie 

in die eerste plek hoe Christene 

onderskei word nie – alhoewel dit 

eienskappe is waaroor elke Christen 

moet beskik, maar dat ’n Christen ook 

oor sy geloof moet praat. 

Waar Christene baie van ongelowiges 

verskil, is dat ons in swaar tye ’n 

vaste hoop in Christus het. 

Ongelowiges het niks om aan vas te 

hou of om by berusting te kry nie. 

Hulle is dan, in hul soekende staat, 

dikwels ook meer ontvanklik vir 

gesprekke oor geloof. 

  

2. Het jy al geleenthede ervaar waar jy 

gevoel het dat God iemand by die werk 

oor jou pad gestuur het wat gereed 

was vir die Boodskap? 

Ja. Vroeg in my loopbaan het ’n 

kollega (’n Hindoe) my kom vra oor 

my Christenskap en wou meer weet. 

Ek het wel nog nie vrug (bekering) op 

ons gesprekke gesien nie, alhoewel 

dit sover wonderlike geleenthede was 

om te getuig.  

Dan is daar ook ’n kollega wat 

Christenskap bely met wie ek al 

versigtig gesels het omdat sy 

praktiserend homoseksueel leef (sy is 

met ’n vrou getroud). Dis nie altyd 

maklik nie, want ek is lief vir hierdie 

kollegas en het ’n diep begeerte dat 

hulle die HERE reg sal leer ken, maar 

ek vind berusting in die HERE se wil 

en sy tyd. 

Deesdae is iets wat my swaar op die 

hart druk die aantal Christene by my 

werk wat deur egskeidings gaan. Dit 

is ’n baie moeilike saak 

wat met baie pyn  

My ing 

Christenskap op kantoor 
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gepaard gaan, maar ons moet onthou 

God verbied dit in sy Woord. Sulke 

situasies probeer ek met baie 

versigtigheid en sensitiwiteit benader, 

en ek probeer om, waar moontlik, 

hierdie mense aan te spoor tot 

versoening. Die HERE werk ook baie 

aan my deur hierdie gebeure en 

gesprekke, veral in my eie onperfekte 

huwelik. Ek kan sien en self voel hoe 

die duiwel huwelike aanval.  

 

3. Het jy al geleenthede ervaar waar jy 

gevoel het dat jy eerder nié die 

Boodskap moet deel nie? 

Daar is ’n uitgesproke ateïs by die 

werk wat nie skroom om te laster nie, 

selfs op haar WhatsApp-statusse. 

Ons werk nie gereeld saam nie, en ek 

het nog nie leiding ervaar om in 

geloofsgesprekke met haar te tree 

nie. Ek bid wel gereeld vir haar en wag 

vir ’n geleentheid, sou die HERE my 

wou gebruik. Mens moet net gereeld 

jou hart toets om te bepaal of jy 

waarlik uit liefde iets wil 

sê of net om reg te 

wees. 

 

4. Watter uitdagings moes jy al as 

Christen in die gesig staar gedurende 

jou loopbaan?  

Ekself het nie soseer al bedreiging 

ervaar as gevolg van my geloof nie. ’n 

Wonderlike ding is dat baie algemene 

korporatiewe etiese reëls reeds op 

Christelike beginsels gebaseer is. In 

my werk moet ek juis bedrog en 

ongerymdhede oopkrap.  

Ek worstel wel soms daarmee dat 

tenders só opgestel word dat sekere 

rassegroepe benadeel of totaal 

uitgesluit word (BBBEE). Ek wonder 

of dit regverdig is – al is dit 

landswet? 

Dan tel ek ook op dat feminisme 

toeneem – mans en manlikheid word 

subtiel beskou as iets waaroor mens 

moet skaamkry. Alhoewel ek nie 

direk hierdeur benadeel word nie, glo 

ek dat dit teenstrydig is met die 

Bybel.  

Soms is my eie gewete vir my ’n 

uitdaging: omdat ek openlik oor my 

geloof  is, is daar ’n vrees dat ek die 

HERE oneer sal aandoen as ek faal. 

Mens moet egter jou foute erken en 

probeer regmaak en mense moet 

verstaan dat Christene nie perfekte 

wesens is nie. Ek moes aanvaar dis 

nie “as” ek foute maak nie maar 

“wanneer” ek foute maak en om dan 

ware berou te betoon, nie net teenoor 

die HERE nie, maar teenoor kollegas 

ook.  

 

5. Watter raad kan jy gee vir Christen-

jongmense wat ’n loopbaan op 

kantoor betree?  

Vir my was dit ’n leerskool om 

Christelike terme in Engels te ken; om 

my geloof in Engels te kan uitdruk. Dit 

help om verskillende vertalings van 

die Bybel te lees en ook artikels/

potgooie in Engels te lees/luister. 

(Weereens: moenie stilbly net omdat 

jy nie gemaklik/vlot voel in Engels nie. 

Wat is beter: iets onvolmaak of niks?) 

Aanvanklik in mens se loopbaan wil jy 

links en regs evangeliseer – dit was 

my eerste ware blootstelling aan 

ongelowiges. Maar dan besef jy 

verhoudings is  baie belangrik en om 

eerder vanuit ’n verhouding, waar jou 

kollega oortuig is van jou goeie 

bedoelings en liefde vir hulle, oor die 

Woord te gesels. 

Tog is dit ook belangrik om wel die 

evangelie in ’n kort tydjie aan ’n 

vreemdeling te kan oordra. Mens 

moet voorbereid wees op wat die 

“hoofpunte” sal wees as jy in so ’n 

situasie sou beland. Ek was een maal 

vir werk op ’n vliegtuig, en die persoon 

langs my het my uitgevra oor die 

(Christelike) boek wat ek gesit en lees 

het. Hy wou toe ook meer oor 

Christenskap in die algemeen hoor.  

 

6. As jy vir jou werk bid, waarvoor vra 

jy spesifiek? 

Ek bid vir ongelowige kollegas en vir 

verhoudings met hulle. Vir kollegas 

wat deur egskeidings gaan, bid ek vir 

versoening en die invloed wat dit op 

ander Christene het (die voorbeeld 

wat dit stel). Ek bid ook gereeld vir 

kollegas met hoë werksdruk. En ek 

dank die HERE vir al die kollegas wat 

Hy ook in my lewe gebruik om my te 

vorm en geestelik te laat groei. 

 

7. Behalwe vir geloofsgesprekke op 

kantoor, hoe het jou Christenskap jou 

werksplek al bevoordeel? 

Deursigtigheid. Ek probeer baie 

regverdig wees en maak deeglike 

notas van besluite wat ons neem. So 

kon ek al standpunte en aksies wat 

geneem is, later verduidelik en 

motiveer. 
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Een ding wat ek al 

besef het, is dat 

wanneer jy die Gees 

se aansporing 

ervaar, jy meer 

rustigheid en vrede 

ervaar wanneer jy 

maar eerder iets “nie

-perfek” sê as wat jy 

daardie aansporing 

onderdruk en stilbly. 



Jan-Piet (skuilnaam), is ’n 15-jarige 

hoërskool leerder in graad agt. Hy sê 

hy het vreemd gevoel aan die begin 

van die jaar – ’n nuwe hoërskool, met 

onderwysers wat gereeld vir hulle  

vertel het dat die druk baie hoog gaan 

wees.  Byna elke dag het hy tuis’n 

“meltdown” beleef.  Dit het beteken 

dat hy paniekbevange sou raak, selfs 

met sy ma baklei het en dan 

uiteindelik gehuil het.    

 

Hoe het jy agtergekom dat jy hulp 

nodig het vir jou “meltdowns”? 

My ma het voorgestel dat ons met ’n 

spesiale dokter, ’n psigiater, gesels en 

ek het ook met die beraders by die 

skool gesels. 

 

Was dit angswekkend om met ’n 

dokter of berader te gesels oor jou 

probleem? 

Ja, want ek was bang ek skep ’n 

verkeerde indruk en dat die dokter 

sou dink dat daar iets groots fout is 

met my óf dat ek te “weird” is. 

 

Het dit jou gehelp om met die dokter 

te gesels? 

Ja, want die dokter het aan my 

verduidelik dat ek emosioneel is 

vanweë ’n wanbalans in my brein. Hy 

het gesê ’n mens noem dit depressie 

en dat ek erge angs kry. Die dokter 

het alles mooi aan my verduidelik en 

voorgestel dat ek medikasie 

gebruik. Hy het ook aan my en my ma 

verduidelik hoe die medikasie my sal 

help. 

 

Ondersteun jou ouers jou en weet jou 

onderwysers van jou probleem? 

Ja, my ouers ondersteun my. Toe ons 

na “lockdown” moes teruggaan skool 

toe , het my onderwyseres my 

eenkant toe geroep en my verseker 

dat sodra ek voel ek is nie “ok” nie ek 

vir haar moet sê sodat hulle my kan 

help. Ek voel baie geseënd dat my 

skool en my ouers my ondersteun. 

 

Het jy enige raad vir ander tieners wat 

dalk emosioneel sukkel? 

Die beste ding wat jy kan doen is om 

te erken dat jy angstig is of 

depressief voel en met jou ouers of ’n 

ander grootmens gesels om jou te 

help.  Ek het geleer dat dit nie iets is 

om oor skaam te wees 

nie en dat daar hulp 

beskikbaar is.   12 

Deur Eloise Pelser 

Met die onlangse toename in kinder- en tienerselfmoorde van so jonk as 12 jaar en die moontlike verband wat daar 

bestaan tussen selfmoord en depressie, het ons besluit om die saak te ondersoek.  Ons het  twee tieners genader 

wat hulle persoonlike ervaring van depressie en angs met ons wou deel.    

*** 



Hulp is beskikbaar vir enigiemand, maak nie saak 

hoe oud jy is nie. (Dit is ook nie altyd in die vorm 

van medikasie nie: soms is slegs terapie 

nodig.) Selfs Dawid het soms ook sy emosionele 

dae gehad soos byvoorbeeld in Psalm 34.  Jesus 

het self mens geword en al die emosies ervaar 

wat ons ervaar.  Onthou Hy was ook ’n tiener.  

Nader aan Jesus se dood, het Hy self ook baie 

angs ervaar.  Daarom mag jy maar erken as jy 

angstig of depressief voel en uitreik na iemand 

wat kan help.  Vra jou ouers om te help, of alter-

natiewelik, kontak enige van die predikante by ons 

gemeente of ’n ander volwassene wat jy vertrou, 

soos byvoorbeeld jou kategeet of ŉ onderwyser.     

 

Daar is ook organisasies wat jy kan kontak:  

SADAG (Suid-Afrikaanse Depressie- en Angsgroep): 0800 456 789 (24-uur)  

Lifeline: 012-804-3619 of 0861-322-322 
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Die 14-jarige tienermeisie Liesl 

(skuilnaam) het haar ervaring met 

depressie só beskryf: 

 

Weg 

 

Vat my hand, 

kom saam met my. 

Ons sal wegtrek oor die oseane, 

Die wêreld soek vir ’n perfekte plek, 

om onsself neer te lê. 

 

Dié gedig is geskryf oor wat ek voel. 

Depressie is soos ’n parasiet, maar 

ánders, want dit kom en gaan en val 

nie jou liggaam aan nie, maar jou 

gevoelens, persoonlikheid, identiteit 

en jou gemoed! As tieners tref dit ons 

erg! Ek het dit al soveel keer intens 

beleef... Dit voel asof jy val, versmoor 

word, of verdrink! Jy probeer 

terugveg, maar jy kan nie! Jou krag is 

gedreineer deur hierdie monster. Jy 

voel alleen of “ek is nie genoeg nie!” 

en waar daar op ’n tyd vreugde of 

liefde was, is daar nou niks, donkerte. 

Jy is deur die donkerte verslaan. Jou 

liggie brand nie meer nie. Is jy dood?  

 

Dit is moeilik om te dink dat daar nog 

mense is wat soos jy voel. Ek ken 

daardie gevoel dat jy niks kan doen 

nie, of dat jy voel of jy aan kettings 

vasgemaak is. Maar jy sal oorleef, jy 

sal weer na die realiteit toe terugkom 

en as iemand dit vir jou sê, dan dink jy 

daardie persoon verstaan nie, want jy 

voel of jy nie kan asemhaal nie! Jy is 

te ver weg, maar luister vir my: ék het 

vir sewe jaar lank elke dag pyn gehad, 

nie net emosioneel nie, maar ook 

fisies! Na ŉ onlangse operasie het ek 

gedink daar is hoop, ek kan wegkom 

van hierdie depressie. Vir ’n paar 

weke was dit beter, maar toe gebeur 

dit weer! Depressie, ek het geval, die 

donkerte het oorgeneem, na sewe 

jaar se hoop om beter word, was alles 

verniet! Ek het opgegee en ek het in 

depressie teruggeval.  

 

Daardie gevoel van “alleen” sal altyd 

by jou bly, maar dis jou keuse om 

hartseer en mismoedig te wees óf om 

te probeer om beter te word! Probeer 

om die berg te klim en as jy val, dan 

val jy. Maar moenie ophou probeer 

nie, want dit sal jou langer vat om 

beter te word as jy niks doen nie en 

nie aanhou veg nie. Wys vir die 

donkerte dat jy sterk is, al is jy nie, 

want dit wys dat jy braaf is. As jy daar 

uitkom sal jy baie sterker wees as 

vantevore. Onthou dit. 

*** 



Hierdie is die vierde artikel in ons 

Hoe/Hoekom?-reeks. Ons het begin 

deur te gesels oor wat dit beteken om 

Gereformeerd te wees, daarna oor 

hoe ons weet dat die Bybel waar is en 

vervolgens oor hoekom daar ongeloof 

is. In hierdie artikel bespreek ons ’n 

praktiese (en algemene) voorbeeld 

van ongeloof en dui aan hoe ons 

ongelowiges wat hierdie teorie 

aanhang, kan antwoord. (Die vorige 

drie artikels verskaf ’n goeie 

agtergrond vir hierdie artikel.) 

 

Wat is die probleem? 

Volgens die sekulêre wetenskap is 

die aarde ongeveer 4,5 miljard jaar 

oud en lewe op aarde ongeveer 3,5 

miljard jaar. Oor die vorige 3,5 miljard 

jaar het die verskriklike wrede proses 

van Darwinistiese evolusie verloop, 

naamlik mutasies, siektes, sterftes, 

dood en seleksie om op die ou einde 

die mens, soos ons hom vandag ken, 

as ’n toevallige produk te vorm. Dit 

behoort dus duidelik te wees dat ons 

as Christene nie plek kan maak vir so 

’n teorie as ons vashou aan God se 

Woord as die enigste onfeilbare 

waarheid nie. 

 

Darwinisme ontken verder dat die 

mens geskape is na die beeld van 

God, en uniek en apart van die res van 

die diere is. Hierdie teorie ontken dat 

die Here in ses dae alles geskep het, 

asook dat elke dier na sy soort 

gemaak is en dat dood en swaarkry 

die gevolg is van die sondeval (Gen. 

3:17; Rom. 8:19-22). Laastens en die 

belangrikste, ontken die teorie dat 

ons ’n Verlosser nodig het. Sonde en 

dood is vir evolusioniste deel van die 

normale werking van die heelal. Deur 

evolusie as waar te kan bewys, sal die 

mens effektief die oordeel van die 

Here kan ontsnap! Hierin lê die sleutel 

tot ons gesprek (sien die artikel oor 

ongeloof in ons reeks). 

 

Geen neutraliteit 

Die fout wat dikwels gemaak word, is 

die aanname dat wetenskaplikes 

neutraal is of dat die mens op ’n 

neutrale manier kan omgaan met 

feite om sin te maak van die wêreld 

sonder enige voorveronderstellings. 

Dit is egter teenstrydig met wat ons in 

die Bybel leer. Ons (insluitende 

wetenskaplikes) is òf vir Christus, òf 

teen Hom (Matt 12:30; Rom. 1:21). 

Die evolusionis wat aanspraak maak 

op die “feite” alleen, is in werklikheid 

besig om te kyk na die “feite” deur die 

lens van ’n fundamentele nie-

Christelike wêreldbeskouing. Hy sal 

weens sy sondige natuur alle feite 

interpreteer op ’n nie-Godvresende 

manier (1 Tim. 6:20; Spr. 1:22; Ef. 

4:17-18). Hy wil sy oordeel ontsnap 

en sy eie god wees (Rom. 2:3). Die 

Christen, aan die ander kant, sal na 

dieselfde feite kyk en tot 

gevolgtrekkings kom wat in lyn is met 

God se openbaring in die Bybel (Ps. 

36:9; Kol. 2:3, 8; Spr. 1:7). Daar is dus 

geen skeiding of tweestryd tussen 

geloof en wetenskap nie. Die vraag 

wat ons eerder moet vra is:  

Apologetiek 

Hoekom is evolusie vals? 
En hoekom behoort ’n Christen nie die evolusieteorie te ondersteun nie?  
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“Wie dien ons in ons ondersoeke en 

denke?” Dien ons God, of enige ander 

afgod (insluitend onsself)? 

 

Daar word dikwels gesê dat 

“[Kreasioniste] (diegene wat glo dat 

die heelal deur God geskep is) 

reglynig met die hoofstroomkerke oor 

die interpretasie van die Bybel verskil” 

en dat “teoloë en Bybelnavorsers gou 

met [kreasioniste] se wolhaarstories 

[sal] klaarspeel” (dr. Jurie van den 

Heever, Rapport, 16 Augustus 2020). 

Daar word ook aanspraak gemaak op 

die “hoofstroomwetenskap” en 

“hoofstroomkerke” wanneer 

geargumenteer word ten gunste van 

evolusie. Maar as mens moet 

aanvaar dat wat die hoofstroom glo, 

reg is, dan sou selfs Darwin op sy dag 

eerder moes stilbly omdat hy teen 

daardie tyd se hoofstroom ingegaan 

het. Nee, as Christene is ons houding 

as volg: Selfs al trek die hele wêreld op 

teen God en Sy Woord, staan ons 

bankvas en sê ons “dit staan vas dat 

God betroubaar is en elke mens 'n 

leuenaar…” (Rom. 3:4) 

 

In antwoord 

As Christene verwerp ons 
evolusionisme op grond 
van God se Woord. 
Christelike 
wetenskaplikes soos dr. 
Jason Lisle, dr. Stephen 
Meyer, dr. Douglas Axe en 
nog ander verwerp dit op 
grond van wetenskaplike 

redes. Net so kan 
filosowe en 

teoloë soos Plantiga, Van 
Til en Bahnsen evolusie 
verwerp op filosofiese 
gronde.  
 

Dit is hier waar ons vir ’n oomblik 

gaan stilstaan. Soms  lê die antwoord 

nie daarin om deur middel van die 

“feite” te probeer argumenteer nie, 

want dit maak net die ongelowige 

wys in sy eie oë. (Spr. 26:4; 1 Kor. 

1:20) 

 

Aanvaar argumentsonthalwe dat 

evolusionisme reg is (Spr. 26:5). Die 

mens kom dan van ’n soort aap af 

wat saam met die res van alle plante 

(ja, mense en piesangs is verwant… ) 

en diere ’n gemeenskaplike voorouer 

het. Volgens evolusioniste het die 

lewe net een doel en dit is om voort te 

plant. Die dier wat beter voortplant en 

beter oorleef, word geselekteer 

bokant die een wat nie so goed kan 

voortplant en oorleef nie. Waarvoor 

bestaan die mens dan? Bloot dan net 

vir voortplanting en oorlewing.  

 

Hoekom aanvaar die evolusionis dan 

dat sy verstand gebou is vir 

wetenskaplike ondersoek? Sy 

verstand sal hom mos dan 

doelbewus om die bos lei as dit hom 

kan help om beter voort te plant. 

Verder beskou die evolusionis 

homself nie as skepsel in die Drie-

enige God se skepping nie. Deur 

homself as sy eie god te beskou, 

verloor hy alle regverdiging vir die 

betroubaarheid van sy rede en sintuie;  

hy verloor ’n fondasie vir universele 

wette van logika wat ons denke 

reguleer, hy verloor ’n fondasie vir 

objektiewe moraliteit en hy verloor ’n 

fondasie vir uniformiteit in die natuur. 

Maar dit is juis hierdie elemente wat 

hy gebruik om sy teorie te formuleer! 

Sodra die evolusionis dus probeer sin 

maak van die wêreld sonder om reg 

te dink as skepsel in God se skepping, 

weerlê hy homself. Hy is soos ’n 

persoon wat die tak afsny waarop hy 

sit. 

 

Kontrasteer dit met die Christelike 

wêreldbeskouing. Ons is skepsels 

geskape na die beeld van God en wat 

in God se wêreld leef wat deur Hom 

onderhou word (Gen. 1; Ps. 104:19; 

Jer. 33:25; Heb. 1:3, Gen. 8:22). Ons 

verstand is geskape deur die Skepper 

om wetenskap te beoefen, die natuur 

is geskep en word onderhou deur God 

om wetenskap moontlik te maak. Die 

wette van logika is gegrond in God se 

natuur en ons reflekteer God se denke 

op ’n kleiner skaal wanneer ons reg 

en logies dink. Die Christen kan dus 

sin maak van die realiteit, in 

teenstelling met die evolusionis wat 

homself in ’n mengsel van 

onontsnapbare teenstrydighede 

bevind. 

 

Ten slotte 

Eintlik kom dit daarop neer dat 

ongelowiges nie te min feite het om 

te glo nie, maar ’n morele probleem 

het wat veroorsaak dat hulle teen God 

rebelleer. Diep in sy hart ervaar die 

ongelowige sy afhanklikheid van God. 

Maar al wat die ongelowiges tot 

bekering kan bring, is die aanhoor van 

die evangelie van ons Here Jesus 

Christus en die werking van die Heilige 

Gees in hulle harte (Rom. 10:17). As 

dit nie was vir die genade van God nie 

kon dit net sowel ons gewees het wat 

in die publieke forum [soos van den 

Heever in Rapport] ons ongeloof 

uitbasuin. 
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